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 2021אוגוסט,   

 ורים יקרים, ה

  ודי. ך הליממערהשנת לימודים חדשה בפתח. הצוות ממשיך ונערך, משקיע את מלוא מרצו לתכנון  

  !ספטמברב 1- תלמידים בכולנו נרגשים לקראת בואם של ה

בסימן  השנה   החינוך  לחינוך", משרד  ו  "מתחברים  תלמיד  לכל  לב  מסייעים  שמים  תלמידה, 

השייכות ו  הסתגלות  בתחושת את  מקדמים  העצמית  האמונה  ,  ביטחון.  המסוגלות  של  ותחושת 

עוד מודגש מיקוד במיומנויות חברתיות, חוסן רגשי, .  בדרכם האישית  מידים להתפתח ולהצליחהתל

   ביחסים הבין אישיים. , מודעות עצמיתתיה, אחריות, שותפותאמפקידום  

הלימוד   בתחומי  תלמידינו  את  לחזק  נמשיך  כן,  למידה  כמו  שמגוונת  ולקדם  תעורר  ומשמעותית 

בתהליך בניית היעדים האישיים המצמיחים לכל תלמיד    עמיקיםסקרנות לעשייה החינוכית. אנו מ

וותלמידה כי אמירתם  נראה  ובדרך להשגתן מאפשרם  ת בחיר,  הם לחוש ת לובמשימות האישיות 

   והלימודי.  כילתהליך החינומחויבות 

, אשר יםמסורי החינוך הצוותהלה, המנהלה וכל  הנ להודות לצוות המבקשת  הזדמנות זו,  ב

עוד אודה   .לשכבות הגיל השונות  ניות הלימודיותכו והתהכנת הסביבה הלימודית  ל  יםדואג

 פחות ביה"ס. ש חלוקת הערכות למקידום השותפות ול סיוע בעליו"רית ולהנהגת ההורים  

לאור מתווה למידה שונה בתקופת קורונה ואתגרים לא צפויים שיתכנו לאורך הדרך, כחלק ממערך  

קד את הלמידה בביה"ס בהקניית מיומנויות לומד עצמאי, תרגול למידה סינכרונית  שיך למייחודי, נמ

סינכרונית בתוך ביה"ס על מנת לחזק את מסוגלות התלמידים להתמודדות עם למידה מרחוק  -וא

   כבשגרה.  הצורךבעת 

התל' יגיעו לביה"ס עד  כלל  ,  ותבכיתות מלאשנה"ל תיפתח כסדרה,  עפ"י המתווה הנוכחי,  

על מנת לאפשר ,  8:15  בשעה  בלבד  בת א' תפתח את יום הלימודים הראשוןשכ   .8:00השעה  

וכלו להגיע  להם יחס אישי ומעבר רך עם כניסתם הראשונה לביה"ס. תלמידי הסעות בשכבה זו י

יות ההסעות.  מוקדם  למערך  בהתאם  מסיכות, אמצעי ר  הילדים בשתי  את  לצייד  לדאוג  יש 

 והצהרת בריאות ליום הראשון הנוגעת לבדיקת האנטיגן.  היגיינה אישיים

ונאחל  ,  תלמידי א' היקרים  והשתלבות מהירהנברך אתכם בדרככם החדשה  עם   לכם הצלחה 

  התרגשות רבה של כולנו!, למשפחת "יזרעאליה" כניסתכם
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 ? בבית ספרנו   מה חדש 

ה  שנגם בשכבות הצעירות. השותף לפיילוט ארצי ללימודי תכנות  בית ספר "יזרעאליה"  

אמצעות תכנות, י יסוד להבעה עצמית ב מושג  -לימודי סקראץ' ג'וניורן ב ג' יתנסו גם ה-כיתות א'

 .חדשהבניית מעבדת מחשבים לצורך כך, אנו מקדמים טים והנפשות. ק פרוי ,משחקים

"חברותא"לימודי   מ  ,תכנית  רגשית  לפיתוח  כחלק  להצטרף   .חברתית  –מידה  בחרנו 

ישראלית, על מנת לשכלל    -כנית ייחודית המבוססת על ערכי מורשת התרבות היהודיתו תל

החברתי כישוריהם  תלמידינו  את  של  שים  מיומנויות  לרכוש  להם  בידיהם    תסייענהולאפשר 

תלמידי שכבת ו'   .י העשייה שיבחרולמען הצלחתם בכל תחומ  במגוון קבוצות חברתיותבהשתלבות  

 כך.  הכשרה ייעודית לצורך זכו לוי כניתויהיו מובילי הת

 ורכזת המדעים אריאלה   ת המכון הביולוגיהנחיי כנית חקר מדעי בוו' תשתלבנה בת-כיתות ה'

 עוד חדש בבית ספרנו... 

 ני שוקרון ש -יועצת ביה"ס, מאירה רחמיםגב'  -פסיכולוגית ביה"ס - צוות פרט 

 פתי, לירז אמזלג רותם אגמון, חניתה צרמחנכות:  צוות  

 נונה, דנה וסבטלנה  נוסף:  סייעות  צוות  

 כם בברכה. הצלחה בדרככם ומקבלים את כםאנו מאחלים ל 

 

 ! צמיחה שתהא שנת בריאות, ברכה, שלווה ו 

 שלכם, לוטם קירמאייר  

 י והצוות החינוכ 


